Bestyrelsesmøde
Referat 9. marts 2020 kl. 18.30 i klubhuset.
Aase sørger for noget til kaffen.
Til stede: Jesper Weber, Tommy, Knud, Ole Tang, Aase, Ole klemme, Jan R., Steen,
Betina.
Fraværende:
Referent: Jan
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. januar 2020. Godkendt
2. Nyt fra Formanden
• Bestyrelsens konstituering. Posterne er fordelt. Der er ingen ændringer i forhold til
sidster periode.
•

Afstemme VCK deltagelse i DCU’s forårsmøde i Distrikt Jylland/Fyn søndag den 15.
marts i Ikast. Hvem vil med? Ole T deltager. Sigurd har meldt sig sammen med Ole
Tang.

•

Afstemme VCK deltagelse i Foreningernes dag (tidligere varslet). Se invitation i
bilag 1. Bemærk, at VCK fremhæves. Hvem vil med? Ole T. deltager. Tommy giver
besked senest den 25 Marts.

•

Nordea fondspulje på 60 mio. kan ikke søges af VCK, da den henvender sig til
mindre bysamfund (200-5.000 indbyggere). Den kan VCK ikke søge. Se notat.

•

Henvendelse fra SSC (Syd- og Sønderjyske Cykelklubber). SSC’s to trailere og
hegn blev stjålet i 2019. SSC har penge på kontoen – skal de anvendes til
genanskaffelse af trailere og hegn? Ole T fremlægger forslag fra Morten
Freitag/Kolding BC. VCK ønsker ikke at investerer yderligere, men vil vil ikke kræve
vores andel af foreningskassen. Ole Tang giver besked.

•

Har VCK interesse i Zakobo administrationssystem, hjemmeside m.m.? Det ser
umiddelbart interessant ud. Aase har talt med repræsentanten fra Zakobo. På
mødet vurderer vi indhold og pris (vs. nuværende udgifter på vores tilsvarende
funktionaliteter). Se bilag 2. Aase og Ole K, vil I supplere med viden og oplysninger.
På sigt er det interessant. P.t. Fungerer det fint med det nuværende system.

•

Placering af MTB Partnerskabet behandles på kommende udvalgsmøde i Kultur og
Fritid (ultimo marts). Der er enighed om, at Partnerskabet bør høre under Varde
Kommunes Kultur og Fritid. Behandles sidst i marts i kultur og fritid.

•

Behandle ansøgning om 5.000 kr. i sponsorstøtte fra VCK til Cykel for sagen (bilag
3). VCK siger ja til sponsoratet samt udlån af bil og trailer i lighed med tidligere år.

•

Ansøgning far Allan Jørgensen. Trænerkursus. 10-12 deltagere fra D og C holdet
ønsker trænerkursus. Det godkendes hermed. Allan ansøger om førstehjælpskursus til brug for træneruddannelsen. Det findes relevant og godkendes. Ole Tang
giver besked.

3. Økonomi
• Medlemsliste og status for betalinger. Der er p.t 361 medlemmer. 35 har ikke betalt
kontingent endnu.
4. Nyt fra udvalgene
• Landevej…Opstart den 29. Marts. Invitation kommer på de sociale medier og andre
relevante steder. Betina laver opslag og spørger Jytte og co. om de vil servere kaffe
som traditionen byder.
9 medlemmer har tilmeldt sig kaptajnskursus lørdag den 21/3. Der er plads til flere,
så meld dig til Knud D. Knud inviterer evt. ”kolleger” fra de omliggende klubber til at
deltage i kurset.
•

•

MTB… inkl. status på klubtur til Harzen.
Vestergades MTB cup er afsluttet. Der har i år været flere deltagere end sidste år,
så det må betegnes som en succes.
Tilmeldingen til LaSanta MTB cup åbner snart.
Hartzen - alt er organiseret af Kaj P.. Der er i alt tilmeldt 54 deltagere på de to ture.

Kommunikation
Betina opretter vores løb på “vores puls” hos DGI.
VCK udmeldes af GoVarde. (Betina)
• Klubtøj
Er pt. I gang. Forventet levering uge 16. Næste bestillingsrunde i maj.
• Sponsoraftaler og -forpligtigelser
Intet nyt.
• Klubhus, inventar og forsikringer
Klubbilen er synet og klar til en ny periode.
5. Bestyrelsens interne opgavefordeling samt policy opdateres (dokument vedhæftet).
Listen er gennemgået og opdateret. (Ole Tang)
6. Fastlægge datoer for bestyrelsesmøder i 2020 (se forslag i bilag 4).
4/5 - 24/8 – 5/10 – 7/12. ( julefrokost) 18/1 – 24/2 (generalforsamling)
7. Evt.

Bilag 1

FORENINGERNES DAG 2020
5. april kl. 15–21 i Helle Hallen
Kære bestyrelsesmedlem, instruktør, leder eller foreningsfrivillig
I samarbejde med Idrætsrådet, Fællesrådet samt Kulturelt Råd stiller Varde Kommune skarpt på
foreningerne og de foreningsfrivillige.
Det er derfor en fornøjelse at kunne indbyde din forening til en spændende og inspirerende dag, hvor du
får mulighed for at dykke ned i emner og problematikker, som du finder særlig interessante.
Varde Kommune og rådene ønsker at anerkende og påskønne den frivillige foreningsindsats. Derfor må
du og din forening ikke gå glip af en dag, hvor viden, erfaring, netværk, hyldest af den frivillige indsats
gennem 10, 25, 40 og 50 år samt kåring af Årets Foreninger 2019 er på dagsorden.
Udsnit af dagens oplæg:
•
Foreningslivet set fra Christiansborg
– Bertel Haarder og Christian Raabjerg Madsen.
•
Unge kræver rammer de selv kan være med til at forme
– Esben Danielsen direktør i Lokale- og Anlægsfonden og tidligere udviklingschef og talsmand for
Roskilde Festivalen.
•
Fundraising til foreningslivet 2020
– Rasmus Munch Fundraiseren
Øvrige interessante emner:
Sådan får du din forening i medierne - Sårbare unge i foreningslivet - 60puls - Har I plads til én mere i
jeres forening? - Den gode velkomst - Samarbejder mellem frivillige foreninger og turismevirksomhed
Dagen samles op af komiker Jacob Haugaard, som bidrager med egne erfaringer som frivillig.
Hele programmet og en beskrivelse af oplæggene er vedhæftet i denne mail, og du kan se
programmet på Varde Kommunes hjemmeside www.vardekommune.dk.

Tilmeld

Tilmeld dig dagen her https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HASA5NN1LP3N
Sidste frist for tilmelding til Foreningernes Dag 2020 er torsdag den 26. marts 2020.
Hvis I er flere fra samme forening som tilmelder sig til Foreningernes Dag vil vi opfordre jer til, at I
vælger forskellige inspirationsoplæg, så I får så meget ud af dagen som muligt.
Indstil jeres frivillig jubilarer her https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4SHYE6NKLN3K
Sidste frist for indstilling af jubilarer er torsdag den 26. marts 2020.
Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Berith Ellegaard Andreasen på tlf.
7994 7270 eller mail bera@varde.dk
Vi glæder os til at modtage jeres tilmelding.
Med venlig hilsen
Varde Idrætsråd, Varde Fællesråd, Varde Kulturelt råd og Varde Kommune

Varde Kommune støtter foreningslivet og det frivillige arbejde!

Bilag 2

Zakobo administrationssystem
Systemet og samarbejde med DCU
Zakobo er et administrationssystem, som er specialudviklet og skræddersyet til
cykelklubberne i Danmark i samarbejde med DCU og udvalgte cykelklubber. Systemet er
lavet for at forenkle administrationen i cykelklubberne, da der kun er funktioner og
elementer som er relevant for en cykelklub. I slipper dermed for ikke relevante funktioner
som er tiltænkt andre sportsgrene. Samtidig er systemet udviklet med fokus på enkelthed
og responsivitet, både for klubben og for medlemmerne.
Se og læs mere om os og samarbejdet med DCU ved at klikke ind på vores
hjemmeside HER
I kan blandt andet administrere hele cykelklubben indenfor følgende områder:
• Automatiske online betalinger med automatisk træk på medlemmernes kort. I modtager dermed
betalinger fra medlemmerne automatisk hver gang.
• Undgå restancer, da medlemmerne automatisk trækkes fra deres kreditkort.
• Komplet regnskabsprogram. Alle betalinger bliver automatisk overført til regnskabet, så I slipper
for at sidde med dette manuelt
• Medlemsdatabase
• Mail og SMS udsendelse
• Automatisk indberetning af medlemstal til CFR
• I får oprettet en ny responsiv hjemmeside efter jeres ønsker som kan tilgås fra alle

enheder (mobil, tablet, computer osv.)
• Tilmelding til arrangementer og events

Økonomibesparelser
Ud over at fremtidssikre, tiltrække flere frivillige og lette administrationen markant i
cykelklubben, er der også nogle direkte og indirekte økonomibesparelser som Zakobo
almindeligvis afhjælper cykelklubberne med:
• Nuværende udgifter til regnskabssystem
• Nuværende udgifter til hosting af hjemmeside
• Nuværende udgifter til hjemmesiden
• Nuværende udgifter til SSL (sikkerhedscertificering) sikker hjemmeside
• Undgå restancer og afskrivninger på dårlige betalere
• Mindre tid brugt på administration.
• Alt administration samles i et system.
Præsentation af systemet
For at I selv kan se alle fordelene, tilbyder vi en uforpligtende præsentation af systemet
når det passer for jer. Det tager cirka en times tid. Mødet kan sagtens være udenfor
almindelig arbejdstid.
Som eksempel kan du herunder se lidt af vores referenceklubber og de hjemmeside vi har
udviklet til dem:
• Cykling Odense
• Le Pedaleur de Charme
• Svendborg MTB

Bilag 3
Til Bestyrelsen i Varde Cykelklub
Varde d. 28.01.2020
Ansøgning fra Madpigerne i Cykel for Sagen.
Vi har som tidligere indvilliget i at sørge for forplejning ved depoterne under afvikling af Cykel for
Sagens 10-års jubilæums tur i 2020, og vi glæder os til turen.
Som medlemmer af Varde Cykelklub, vil vi gerne ansøge om 5000 kr. til støtte for Cykel for Sagen.
Pengene skal indgå i Cykel for Sagens overskud, men samtidig være medvirkende til at give
rytterne en god mad oplevelse ved depoterne.
Begrundelsen for ansøgningen er at vi ser Varde Cykelklub som en aktiv del af arrangementet. Dels
ser vi mange deltagere, som træner op til turen ved at være aktive i klubben og styrke
sammenholdet på de enkelte hold. Dels viser det klubbens ansigt ud ad til, som en engageret klub
der støtter op om psykisk sårbares mulighed for at dyrke sport.
Det har altid været en stor hjælp for os at kunne låne af Varde Cykelklubs materiel. Vi vil derfor
som tidligere, ansøge om at låne af klubbens materialer til brug for transport og forplejning, dvs. bil,
borde, pavillon og køkkengrej.
Vi vil ligeledes i det omfang vi har mulighed for det, sørge for billeder og tekst om turen til
klubbens Facebook side.
Venlig hilsen
Jytte Sørensen
Kirsten U. Schmidt

Bilag 4

Årshjul for VCK bestyrelse 2020 m. forslag til mødedatoer
17. februar Generalforsamling

18. januar –
Regnskab
gennemgang og
godkendelse

9. marts –
Konstituering og
policy

7. december –
Julefrokost,
afstemme Info-brev
+ deadline

4. maj – Klubtøj,
forsikringer,
materiel,
medlemsliste

5. oktober - Sæson
afslutning,
aktivitetsplan
næste år, Info-brev
artikel fordeling

24. august –
Kommunikation
målgruppe, formål
og platforme

